الرقم

أسم المتدرب الرباعي

التخصص

المؤسسة المراد التدرب بها

هاتف المؤسسة

تاريخ التدريب

مدة التدريب

مجال العمل

1

سماح عيسى احمد ابو ربيع

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

2

روان يوسف نمر تايه

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

3

مرام طلعت عقاب مصاروة

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

4

عبير عبد السالم ابراهيم سلمان

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

5

غديرعبد السالم ابراهيم سلمان

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

6

ناهد فيصل خليل احمد

التسويق

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

7

ايرس رفعت محمد بدوي

أنظمة المعلومات الحاسوبية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

8

ادهم ابراهيم محمد شهاب

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

9

محمد تيسير عبد الهادي جدعه

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

10

ابرهيم سمير عبد الرحمن جراب

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

11

شريف عاطف عيد شافعي

التسويق

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

12

هبه نضال احمد عمر

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

13

فاطمة احمد عبد اللطيف جدع

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

14

عنان علي شريف كتانه

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

15

سنابل خالد رشيد زبده

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

16

دينا ضرار محمود ابو خليل

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

17

مالك سهيل سعيد عليان

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

18

ايات ناصر محمد يوسف

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

19

شروق ناصر رفيق شيخ علي

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

20

سمر يوسف احمد عباس

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

21

ياسمين زكي عادل اسعد

التسويق

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

22

عماد راغب محمود ابو اسي

التسويق

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

23

أسماء يوسف محمد شربجي

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

24

هالة محمود احمد زعرور

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

25

سهام علي حسن حداد

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

26

ايهاب وليد محمد زبن

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

27

نعم محمود صبحي دبدوب

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

28

سيره خالد ضيف هللا شرار

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

29

فرح محمد عبد الفتاح جالد

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

30

االء عصام احمد شهوان

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

31

شهد بالل صالح الشيخ

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

32

لينا حسين محمد شحادة

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

33

رؤى جمال ابرهيم خويلد

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

34

االء حسين محمود ابو تايه

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

35

مروة مروان احمد عبد العال

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

36

سالم حبيب فايز نمر

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

37

محمد مزهر رشدي كتانه

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

38

ربى نزيه مسعود نصر هللا

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

39

مالك ناجح فريد عمار

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

40

معتصم سعيد محمد هرشه

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

41

نور ياسين مصطفى ابو الشوارب

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

42

مجد مصطفى سليم سنيورة

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

43

سالم محمد موفق عبد الرحمن بيادسة

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

44

ياسمين أكرم صالح عواد

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

45

انس محمود توفيق عمار

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

46

جهاد محمد علي احمد مشرف

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

47

محمد علي فارس جعاعرة

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

48

انس اسعد صالح قدارة

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

49

محمود وليد محمود يعقوب

التسويق

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

50

محمد احمد سعيد ابراهيم

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

51

ظافر زهدي محمود كتانه

التسويق

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

52

جهاد رشيد محمود شامي

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

53

ادهم بسام عوض ابو تمام

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

54

محمد نادر سليمان عمارنة

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

55

حازم عبد الجبار سليم ابو سعده

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

56

عبد اللطيف عماد عبد اللطيف عوض

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

57

معاوية جميل مصطفى تيم

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

58

معتتز احمد عبد الكريم حامد

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

59

سعيد محمد عبد الرازق سعيد

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

60

احمد هاشم رشيد ذياب

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

61

صقر حسام مصطفى طحليش

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

62

سالك حبيب فايز نمر

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

63

احمد عزمي توفيق ريحان

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

64

محمد تيسير عطيه عمار

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

65

عدي ربحي عبد الرحمن اخرس

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

66

حسام توفيق احمد زبيدي

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

67

محمود حسني حمزة ابو يونس سليمان

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

68

فادي رايق محمد عبد هللا

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

69

محمد باسم احمد مصلح

العلوم المالية والمصرفية

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

70

عبد الرازق مروان عبد الرازق خاروف

المحاسبة

بنك القاهرة عمان

2662402

26/11/2014

ساعتان

االوراق البنكية

71

سماح عيسى احمد ابو ربيع

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

72

روان يوسف نمر تايه

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

73

صابرين نواف سليمان ضمايرة

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

74

عبير عبد السالم ابراهيم سلمان

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

75

غديرعبد السالم ابراهيم سلمان

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

76

ناهد فيصل خليل احمد

التسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

77

فداء عبد السالم عبد الرحيم عودة

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

78

ادهم ابراهيم محمد شهاب

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

79

محمد تيسير عبد الهادي جدعه

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

80

ابرهيم سمير عبد الرحمن جراب

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

81

شريف عاطف عيد شافعي

التسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

82

هبه نضال احمد عمر

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

83

فاطمة احمد عبد اللطيف جدع

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

84

عنان علي شريف كتانه

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

85

كفاية عبدا لرحيم حسن سالمة

اللغة االنجليزية واساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

86

دينا ضرار محمود ابو خليل

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

87

ابتسام مرشد فارس غانم

المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

88

ايات ناصر محمد يوسف

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

89

شروق ناصر رفيق شيخ علي

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

90

عال عبد الرؤوف محمد مسهيل

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

91

ياسمين زكي عادل اسعد

التسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

92

عماد راغب محمود ابو اسي

التسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

93

أسماء يوسف محمد شربجي

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

94

ليلى احمد حسن ابو ربيع

الرياضيات واساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

95

سهام علي حسن حداد

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

96

ايهاب وليد محمد زبن

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

97

نعم محمود صبحي دبدوب

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

98

سيره خالد ضيف هللا شرار

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

99

فرح محمد عبد الفتاح جالد

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

100

االء عصام احمد شهوان

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

101

شهد بالل صالح الشيخ

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

102

لينا حسين محمد شحادة

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

103

رؤى جمال ابرهيم خويلد

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

104

االء حسين محمود ابو تايه

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

105

مروة مروان احمد عبد العال

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

106

سالم حبيب فايز نمر

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

107

محمد مزهر رشدي كتانه

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

108

ربى نزيه مسعود نصر هللا

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

109

مالك ناجح فريد عمار

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

110

معتصم سعيد محمد هرشه

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

111

سماح عيسى احمد ابو ربيع

إدارة األعمال

جمعية اللد الخيرية

09-2681151

21/10/2014

 16ساعة

مساري الى المهنية

112

حذيفة عدنان جمال القب

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

113

حماد خليل مصطفى دغمش

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

114

رهان فتح هللا خضر عمر

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

115

سامح حسام محمود عبدهللا

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

116

سماح عيسى ابوربيع

إدارة األعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

117

عبدالرازق مروان خاروف

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

118

عبدهللا محمد عبد هللا حسن

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

119

مؤمن باسل محي الدين طقاطقه

العلوم المالية والمصرفية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

120

محمد تيسير عطية عمار

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

121

محمد تيسير عبد الهادي جدعه

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

122

محمد علي فارس جعاعره

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

123

محمد فواز خالد كتانه

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

124

معاذ حسين عوض ضميري

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

125

نسرين عبدالرحمن محمد اكباريه

إدارة األعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

126

هشام محمد محمود طقاطقة

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

127

ادهم ابراهيم محمد شهاب

المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

128

اسماء نعمان دواد قرعش

االقتصاد

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

129

االء حسين محمود ابو تايه

إدارة األعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

2673977

25/9/2014

 30ساعة

برنامج الشامل المحاسبي

130

رماء سامي درويش ابو حالوة

المحاسبة

شركة ترست للتامين

2677266

41707

شهر

أمور مالية

131

ازهار نايف محمد نور

المحاسبة

شركة ترست للتامين

2677266

41707

شهر

أمور مالية

132

محمد خالد عبدهللا خضر

المحاسبة

بنك االردن

2687881

41891

أسبوعان

خدمة العمالء

133

دعاء رسالن اسعد مصري

المحاسبة

مديرية داخلية عتيل

2662280

41707

شهر

مكتبي

134

شذى عمر محمود مهداوي

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

22/9/2014

أسبوعان

خدمة العمالء

135

ناهد فيص خليل احمد

التسويق

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

19/10/2014

أسبوعان

خدمة العمالء

136

ضحى شفيع زكي زبدة

المحاسبة

البنك االسالمي العربي

2676311

19/10/2014

أسبوعان

خدمة العمالء

137

حنين رايق توفيق حجاوي

إدارة األعمال

بنك القاهرة عمان

2688141

28/10/2014

أسبوعان

خدمة العمالء

138

ميس عماد محمد عطية رجب

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

41984

أسبوعان

خدمة العمالء

139

زكي شفيعزكي زبده

المحاسبة

شركة دواجن فلسطين

599241545

18/11/2014

شهر

محاسبة

140

اسماء نعمان داود قرعش

االقتصاد

شركة دواجن فلسطين

599241545

22/11/2014

شهر

محاسبة

141

نبال مازن رشيد العلي

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

22/11/2014

أسبوعان

خدمة العمالء

142

فرح محمد عبد الفتاح جالد

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

23/11/2014

أسبوعان

خدمة العمالء

143

هبه نضال احمد عمر

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

23/11/2014

أسبوعان

خدمة العمالء

144

تسنيم نضال احمد عمر

أنظمة المعلومات الحاسوبية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

23/11/2014

أسبوعان

خدمة العمالء

145

مرام طلعت عقاب مصاروة

إدارة األعمال

البنك االسالمي العربي

2676311

26/11/2014

أسبوعان

خدمة العمالء

146

عائشة محمد خليل ابو غزالة

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

30/11/2014

أسبوعان

خدمة العمالء

147

محمد سالمة بدر زبيدي

المحاسبة

بنك االردن

2687881

41832

أسبوعان

خدمة العمالء

148

عال ياسين مصطفى صالح

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

41863

أسبوعان

خدمة العمالء

149

مؤمن باسل محيي الدين طقاطقة

العلوم المالية والمصرفية

بنك القدس

2662402

29/12/2014

أسبوعان

خدمة العمالء

150

سهاد احمد عبدالرحمن خليلية

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

151

عطاء فؤاد عبد الرحيم المصري

المرحلة األساسية األولى

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

152

جميلة نعمان يوسف عدس

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

153

لينا حسن محمد شحادة

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

154

النا نعمان يوسف عدس

اإلدارة الصحية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

155

هبه نضال احمد عمر

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

156

تسنيم نضال احمد عمر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مؤسسة انجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

157

شريف عاطف عيد شافعي

التسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

158

زيد محمد علي سعيد عمر

التسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

159

رغده عبد الباسط محمد رشيد اسيا

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

160

فاطمه احمد عبد اللطيف جدع

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

161

ميساء عبد الناصر سعيد برهوش

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

162

دعاء عبد الجبار حامد سالم

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

163

االء خالد امين زرعي

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

164

سالم محمد موفق عبد الرحمن بيادسه

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

165

شفاء ماهر محمود الدرك

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

166

سجود علي عبد هللا جبارة

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

167

ماريا عبد الرحيم عبد الهادي علي

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

168

مالك سامي سليم صالح

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

169

مجدولين احمد عبد الفتاح حمود

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

170

عماد راغب محمود ابو اسي

التسويق

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

171

ايات ناصر محمد يوسف

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

172

احمد ربحي محمد رداد

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

173

ميس خير محمد غانم

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

174

محمد علي فارس جعاعرة

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

175

نضال جهاد محمد كتانه

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

176

حنين سهيل سليم عوده

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

177

سندس اسعد عبد الرحمن خليلية

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

178

عبير عبد السالم ابراهيم سلمان

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

179

غدير عبد السالم ابراهيم سلمان

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

180

هنادي فؤاد كنوح غنام

الخدمة االجتماعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

181

ايرس رفعت محمد بدوي

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

182

توفيق محمد عبد الرحمن حسين

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

183

محمد طالل محمد ياسين

الرياضيات وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

184

نعم محمود صبحي دبدوب

العلوم المالية والمصرفية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

185

سنابل خالد رشيد الزبده

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

186

احمد عبد الفتاح ذيب البري

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

187

محمد احمد سعيد إبراهيم

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

188

حسام عزمي عبد هللا خلف

تعليم التربية اإلسالمية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

189

روان يوسف عبدهللا نصر هللا

اللغة العربية وأساليب تدريسها

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

190

ميساء نهاد محمد زيدان

تعليم االجتماعيات

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

191

نضال جهاد محمد كتانه

المحاسبة

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

192

أماني سعيد زهدي ثريا

إدارة األعمال

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681151

29/3/2015

 16ساعة

أخالقيات العمل

193

يم محمود عبد اللطيف تكروري

اإلدارة الصحية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

194

جواهر حابس حسن ريان

المرحلة األساسية األولى

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

195

نور صالح عبد القادر قزمار

اإلدارة الصحية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

196

نداء محمد احمد ابو مخ

الخدمة االجتماعية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

197

هالة سمير عبد الطيف عودة هللا

اإلدارة الصحية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

198

والء اسعد محمد عودة هللا

اإلدارة الصحية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

199

محمد نعمان عبد الكريم شريم

إدارة األعمال

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

200

سليمان جمال رزق سليم

اللغة االنجليزية واساليب تدريسها

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

201

شهد عاطف محمد نصار

اإلدارة الصحية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

202

عصام فوزي احمد ساكت

اللغة العربية وأساليب تدريسها

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

203

عدي صبحي محمد مشعل

اللغة العربية وأساليب تدريسها

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

204

محمد جمال عبد اللطيف عبد هللا

العلوم المالية والمصرفية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

205

أمير خالد شاكر نايفة

الخدمة االجتماعية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

206

رايه طالل عبد هللا جيتاوي

اإلدارة الصحية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

207

جميلة نعمان يوسف عدس

تعليم االجتماعيات

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

208

النا نعمان يوسف عدس

اإلدارة الصحية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

209

ريما عدنان حسين جمال

اإلدارة الصحية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

210

ميساء نهاد محمد زيدان

تعليم االجتماعيات

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

211

فاطمة ماجد مصطفى ابو عواد

اإلدارة الصحية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

212

محمد احمد سعيد ابراهيم

المحاسبة

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

213

نضال جهاد محمد كتانة

المحاسبة

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

214

سجى سعيد خضر خضر

الخدمة االجتماعية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

215

لميس محمد عبد الجليل حميدي

اإلدارة الصحية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

216

سيما رامي احمد االعراج

الرياضيات وأساليب تدريسها

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

217

منى عبد الكريم جميل حوراني

تعليم االجتماعيات

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

218

اسراء حسن حسن خاروف

التربية الخاصة

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

219

جميلة حكمت عبد الرحمن بيادسه

الخدمة االجتماعية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

220

اؤه فؤاد حسن حمادة

اإلدارة الصحية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

221

آيات راسم انيس عمر

الخدمة االجتماعية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

222

لنا رياض محمد صالح

المرحلة األساسية األولى

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

223

اسراء حسن حسن حارون

الخدمة االجتماعية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

224

دعاء عبد الجبار حامد سالم

العلوم المالية والمصرفية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

225

سليمان رائد ساري سالم

اللغة االنجليزية واساليب تدريسها

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

226

حنان رضوان عيسى الشرفا

الرياضيات وأساليب تدريسها

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

227

مادلين زهير عبد الرحمن ابو لبده

العلوم المالية والمصرفية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

228

منى إبراهيم صالح عبد الرحيم

الخدمة االجتماعية

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

229

مؤمن محمد امين الشيخ حسن

المحاسبة

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

230

محمد طالل محمد ياسين

الرياضيات وأساليب تدريسها

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

231

سالم محمد موفق عبد الرحمن بيادسه

إدارة األعمال

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

232

مهدي مصطفى وجيه حسين

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الدفاع المدني

09-2675191

30/3/2015

 16ساعة

إسعاف أولي

233

سهاد احمد عبدالرحمن خليلية

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

234

مسك على احمد مرعي

الرياضيات واساليب تدريسها

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

235

جميلة نعمان يوسف عدس

تعليم االجتماعيات

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

236

لينا حسن محمد شحادة

إدارة األعمال

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

237

النا نعمان يوسف عدس

اإلدارة الصحية

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

238

امير عصام عبد الكريم نصار

العلوم المالية والمصرفية

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

239

ابراهيم سمير عبد الرحمن احمد جراب

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

240

ايهاب وليد محمد زبن

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

241

سندس امجد الفي سكران

العلوم المالية والمصرفية

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

242

عصام فوزي احمد ساكت

اللغة العربية واساليب تدريسها

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

243

جهاد رشيد محمود شامي

إدارة األعمال

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

244

ميساء عبد الناصر سعيد برهوش

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

245

دعاء عبد الجبار حامد سالم

العلوم المالية والمصرفية

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

246

االء خالد امين زرعي

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

247

ياسمبن اكرم صالح عواد

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

248

حسام توفيق احمد زبيدي

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

249

أصابرين احمد عبد الرحمن قوزح

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

250

عبد الرازق مروان عبد الرازق خاروف

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

251

محمد تيسير عبد الهادي جدعه

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

252

حازم عبد الجبار سليم ابو سعدة

العلوم المالية والمصرفية

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

253

عماد راغب محمود ابو اسي

التسويق

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

254

ايات ناصر محمد يوسف

إدارة األعمال

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

255

ميس رائد خالد عودة

إدارة األعمال

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

256

انغام باسل حسين زيدان

العلوم المالية والمصرفية

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

257

شهد بالل صالح الشيخ

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

258

دالل ابراهيم محمود نوفل

اللغة االنجليزية واساليب تدريسها

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

259

جنات هاشم لطفي صبحة

إدارة األعمال

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

260

سندس اسعد عبد الرحمن خليلية

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

261

دانه هشام عبدهللا عودة

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

262

انس محمود توفيق عمار

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

263

اريج نضال احمد سلمان

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مؤسسة إنجاز فلسطين

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

264

ايرس رفعت محمد بدوي

أنظمة المعلومات الحاسوبية

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

265

رواء فتحي عبدالرحيم استيتة

إدارة األعمال

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

266

ورود سمير نايف بهتي

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

267

نعم محمود صبحي دبدوب

العلوم المالية والمصرفية

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

268

مها حسام ابراهيم كتانه

إدارة األعمال

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

269

هديل عادل خالد كتانه

إدارة األعمال

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

270

سجود ناصر الشيخ علي

العلوم المالية والمصرفية

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

271

االء يوسف عبدهللا نصرهللا

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

272

امال رشدي عبدالرازق سميح

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

273

سهام علي حسن حداد

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

274

سماح عيسى احمد ابو ربيع

إدارة األعمال

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

275

غدير محمد يوسف ارتاحي

تعليم االجتماعيات

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

276

محمد طالل محمد ياسين

الرياضيات وأساليب تدريسها

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

277

يوسف محمد يوسف شديد

المحاسبة

مركز المناهل التكنولوجي

2681186

42038

ساعتان

ادارة الوقت وتطوير الكفاءات

278

هلين عنان محمود شديد

الرياضيات واساليب تدريسها

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

279

مسك على احمد مرعي

الرياضيات واساليب تدريسها

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

280

جميلة نعمان يوسف عدس

تعليم االجتماعيات

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

281

لينا حسن محمد شحادة

إدارة األعمال

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

282

شفاء ماهر محمود الدرك

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

283

اسعد محمد اسعد زبن

اللغة االنجليزية واساليب تدريسها

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

284

ابراهيم سمير عبد الرحمن احمد جراب

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

285

ايهاب وليد محمد زبن

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

286

منصور خالد احمد مصلح

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

287

عصام فوزي احمد ساكت

اللغة العربية واساليب تدريسها

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

288

جهاد رشيد محمود شامي

إدارة األعمال

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

289

ميساء عبد الناصر سعيد برهوش

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

290

دعاء عبد الجبار حامد سالم

العلوم المالية والمصرفية

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

291

االء خالد امين زرعي

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

292

ياسمبن اكرم صالح عواد

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

293

سجى حسين ضميري

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

294

أمجاد عبد الفتاح محمد خريشي

إدارة األعمال

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

295

عبد الرازق مروان عبد الرازق خاروف

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

296

محمد تيسير عبد الهادي جدعه

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

297

حازم عبد الجبار سليم ابو سعدة

العلوم المالية والمصرفية

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

298

عماد راغب محمود ابو اسي

التسويق

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

299

ايات ناصر محمد يوسف

إدارة األعمال

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

300

سماح نمر يوسف دار يونس

العلوم المالية والمصرفية

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

301

وليد نصفت احمد شديد

التسويق

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

302

شهد بالل صالح الشيخ

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

303

ميس رائد خالد عوده

إدارة األعمال

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

304

هديل عادل خالد كتانه

إدارة األعمال

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

305

صفاء هشام داود طعمه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

306

دانه هشام عبدهللا عودة

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

307

انس محمود توفيق عمار

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

308

فاتن فايق سليمان عصاعصة

إدارة األعمال

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

309

عبداله محمد حسن حسين

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

310

محمد سعيد مجدوب

إدارة األعمال

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

311

مهند احمد محمد خريشي

إدارة األعمال

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

312

نعم محمود صبحي دبدوب

العلوم المالية والمصرفية

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

313

مها حسام ابراهيم كتانه

إدارة األعمال

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

314

سماح عيسى احمد ابو ربيع

إدارة األعمال

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

315

شروق ناصر الشيخ علي

العلوم المالية والمصرفية

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

316

امنة مرعي احمد مرعي

إدارة األعمال

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

317

يوسف محمد يوسف شديد

المحاسبة

الشراكة من أجل التنمية

599777100

28/2/2015

ساعتان

كيفية إعداد السيرة الذاتية

318

عماد راغب محمود ابو اسي

التسويق

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

319

شريف عاطف عيد شافعي

التسويق

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

320

ابراهيم سمير عبد الرحمن جراب

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

321

محمد تيسير عبد الهادي جدعه

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

322

يوسف محمد يوسف شديد

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

323

قصي زكي خالد العليان

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

324

كفاح رفعت محمد عباس

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

325

اسماء سليم عبد هللا نعالوة

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

326

لبنى عصام يوسف تايه

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

327

والء مروان حمدان دحيلية

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

328

محمد مزهر رشدي كتانة

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

329

شفاء ماهر محمود الدرك

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

330

فرح محمد عبد الفتاح جالد

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

331

لينا حسين محمد شحاده

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

332

سماح نمر يوسف دار يونس

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

333

نور ياسين ابو اتلشوارب

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

334

اماني سعيد زهدي ثريا

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

335

االء خالد امين زرعي

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

336

ميساء عبد الناصر سعيد برهوش

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

337

دعاء عبد الجبار حامد سالم

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

338

دانا فتحي عبد الفتاح بركات

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

339

ربى نزيه مسعود نصرهللا

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

340

دينا ضرار محمود ابو خليل

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

341

عريفه محمد نمر فيات

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

342

فاتن فايق سليمان عصاعصة

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

343

دعاء كمال يوسف محمود

التسويق

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

344

ختام سعيد محمد سرحان

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

345

شيماء محمد عبد الحليم المصري

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

346

اسماء محمد احمد مهنا

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

347

سماح داود عوني العمر

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

348

ايات مسعود احمد عبد ربه

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

349

شذى مصطفى عبد الفتاح نور

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

350

اريج نادر رشيد كتانه

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

351

افنان مهند جمال عمر

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

352

شروق ناصر رفيق شيخ علي

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

353

نعم محمود صبحي دبدوب

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

354

عرين غالب عبد الكريم مزيد

االقتصاد

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

355

منى حمدان احمد حسين

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

356

ضحى شفيع زكي زبدة

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

357

مالك سهيل سعيد عليان

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

358

غدير فخري محمد نعالوي

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

359

سمر يوسف احمد عباس

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

360

ورود سمير فايز بهتي

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

361

رهان فتح هللا خضر عمر

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

362

سندس امجد الفي سكران

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

363

عالم ايمن عبد الرحمن قب

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

364

جهاد محمود رضا صيصان

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

365

امال رشدي عبد الرازق سميح

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

366

سالي سليم محمد برقاوي

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

367

ايات ناصر محمود يوسف

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

368

شروق نبيل احسان خليل

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

369

مي فوزي عبد الرحمن ابو ظاهر

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

370

اروى وليد صالح طربيه

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

371

رغده عبد الباسط محمد رشيد اسيا

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

372

حنين سهيل سليم عوده

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

373

ماني سعيد زهدي ثريا

إدارة األعمال

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

374

ايات موسى حسين االعرج

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

375

اسيل بسام ابراهيم برية

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

376

اسراء شوقي عبد الرحيم بدران

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

377

هديل كمال حمدان اكبارية

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

21/4/2015

 4ساعات

المعامالت المصرفية اإلسالمية

378

اسالم خالد حسين احمد

التسويق

بنك القاهرة عمان

2688141

42342

أسبوعان

خدمة العمالء

379

عريفه محمد نمر فيات

العلوم المالية والمصرفية

شركة المشرق للتامين

2682620

42037

شهر

تأمين المركبات

380

محمد سالمة بدر زبيدي

المحاسبة

بنك االردن

2687884

15/1/2015

شهر

خدمة العمالء

381

جهاد محمود رضا صيصيان

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

42126

أسبوعان

خدمة العمالء

382

دعاء عمر جميل شرقية

المحاسبة

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

26/1/2015

أسبوعان

خدمة العمالء

383

ايمان احمد سليم خلف

إدارة األعمال

بلدية طولكرم

2689888

42037

شهر

مكتبي

384

اسماء خيري محمد زبن

التسويق

بنك القاهرة عمان

2688141

42065

أسبوعان

خدمة العمالء

385

أسيد برهان عبد الرحيم عودة

العلوم المالية والمصرفية

بنك االردن

2687882

25/5/2015

أسبوعان

خدمة العمالء

386

منى زاهي حيد ذياب

العلوم المالية والمصرفية

البنك االسالمي الفلسطيني

2678904

14/6/2015

أسبوعان

خدمة العمالء

387

محمد ابراهيم محمد كتانه

المحاسبة

بنك القدس

2675858

20/5/2015

أسبوعان

خدمة العمالء

388

لنا محمد كامل عناية

إدارة األعمال

الغرفة التجارية

2671010

18/5/2015

أسبوعان

الشؤون االدارية

389

أثير رضا احمد دريدي

المحاسبة

البنك الوطني

22977731

13/5/2015

أسبوعان

خدمة العمالء

390

مي فوزي عبد الرحمن أبو ظاهر

العلوم المالية والمصرفية

بنك القدس

2675858

42160

أسبوعان

خدمة العمالء

391

بيسان محمد صالح علي

العلوم المالية والمصرفية

بنك القدس

2675858

42252

أسبوعان

خدمة العمالء

392

االء خالد أمين دحيلية

أنظمة المعلومات الحاسوبية

بنك القاهرة عمان

2688141

42282

أسبوعان

خدمة العمالء

393

االء يوسف عبدهللا نصر هللا

المحاسبة

شركة تأمين فلسطين

599312653

19/8/2015

شهر

تسويق

394

امتنان ابراهيم محمد قرينة

المحاسبة

بنك القدس

2662402

42071

أسبوعان

خدمة العمالء

395

ريما راسم عبدهللا كتانة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مستشفى ثابت ثات الحكومي

2671022

42224

أسبوعان

االرشيف

396

اسراء عبد الحكيم حسن ابو الرب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مستشفى ثابت ثات الحكومي

2671022

42224

أسبوعان

االرشيف

397

منار زياد احمد دقة

إدارة األعمال

بنك القدس

2675858

42043

أسبوعان

خدمة العمالء

398

شريف عاطف عيد شافعي

التسويق

شركة دواجن فلسطين

599841545

42012

شهر

التسويق

